Odporúčania APVV k bežiacim projektom v súvislosti s COVID-19:
1.
Prenos finančných prostriedkov (ďalej len „FP“), pridelených na rozpočtový rok 2020
do nasledujúceho rozpočtového roka nie je povolený v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“). V súvislosti s COVID – 19
nenastala zmena zákona o rozpočtových pravidlách v tomto ustanovení.
2.
Presun FP medzi položkami v danom rozpočtovom roku je povolený v zmysle
Záväzných podmienok hospodárenia s FP pre konkrétnu výzvu.
3.
Náklady súvisiace s prezentovaním príspevku na konferencii dištančnou formou v roku
2020 (on-line konferencia) sa budú považovať za oprávnené náklady.
4.
V prípade vrátenia FP v roku 2020 za náklady v položkách Cestovné náklady alebo
Služby, ktoré boli uhradené z poskytnutých FP roku 2019 má príjemca povinnosť tieto FP
vrátiť na príjmový účet APVV v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách.
5.
FP čerpané na cestovné náklady (ubytovanie, vložné, letenka) v rozpočtovom roku
2020 a vrátené po vysporiadaní na účet príjemcu sa môžu využiť v projekte v zmysle
Záväzných podmienok hospodárenia s FP pre danú výzvu aj v iných položkách.
6.
FP na cestovné náklady uhradené v rozpočtovom roku 2020, ktoré organizátor
konferencie, letecká spoločnosť, prípadne hotel nevráti alebo nevráti len ich časť, ďalej všetky
storno poplatky a obdobné náklady súvisiace so zrušením pracovných ciest z dôvodu
zabránenia šírenia COVID-19 budú považované za oprávnené, pričom riešiteľské organizácie
sú povinné:
a)
nárokovať si vrátenie finančných prostriedkov od organizácie, ktorá pracovnú cestu
zrušila,
b)
v prípade ak je to možné, využiť alternatívne spôsoby realizácie pracovnej cesty (napr.
vykonať zmenu rezervácie letenky),
c)
použiť všetky dostupné možnosti vrátenia (časti) finančných prostriedkov,
d)
zdokladovať všetky skutočnosti týkajúce sa zrušenej pracovnej cesty v nadväznosti
na vyššie uvedené body.
Osobitné prípady budú riešené individuálne s ohľadom na špecifickosť situácie.
V zmysle uvedeného sa ruší platnosť stanoviska APVV zo dňa 12.03.2020 v plnom rozsahu.
7.
Uhradené vložné na konferenciu sa bude v roku 2020 akceptovať v položke Služby aj
v prípade, že sa riešiteľ danej konferencie nezúčastnil osobne (nemá schválený cestovný
príkaz na túto konferenciu) a výška vložného nie je zvýhodnená od organizátora konferencie.
8.
Riešenia projektov sa budú realizovať podľa schváleného harmonogramu jednotlivých
výziev.
9.
Uvedené odporúčania budú podľa potreby priebežne aktualizované a zverejňované
na web stránke APVV.
V Bratislave dňa 22.6.2020

